
 

Benvolguts/des, 

Us informem que el proper diumenge 26 de març de 2017 ”  l‘AMPA ha programat una 
excursió divertidíssima Sant Joan les Fonts, Moli Fondo,   QUE NO US PODEU 

PERDRE☺!!!. Aquesta excursió serà possible gràcies al  finançament de l’Ajuntament 
de Cornellà , proporcionat a la nostra escola per la realització del Projecte Pares , 
aquest any titulat “Descobrim les energies i els sentits”  .  Us detallem el programa 
de la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hora de sortida serà a les  8.30, és molt important la puntualitat  l’hora de tornada  
serà orientativa entre les 17.30h i les 18.30h.  

Recomanacions:   

• Roba còmoda i calçat esportiu,  
• Roba de recanvi pels més petits.  
• En cas de marejos recordeu portat xiclets o pastilles pel mareig  i també avisar 

al ‘AMPA, perquè en la mesura del possible els puguem posar a files 
davanteres. 
 

VINGA ANIMEU-VOS HO PASAREM SUPER BÉ!!!! 

 

 

AMPA Abat Oliba 

  C/ Sorral del Riu, s/n 08940-Cornellà de Llobregat 

Tel. 93 377 90 05e-mail: ampabatoliba@gmail.com 

web:https://sites.google.com/site/abatolibaampa 

Hora sortida de l’escola les 8.30h. 

Hora inici visita guiada les 11h: La ruta tindrà una durada de 1:30h. aprox. El Molí Fondo 
és un espai a l'aire lliure, on podrem observar les 3 colades i l'antiga fàbrica de paper (no 
accedim a l'interior de la fabrica) així com el Salt d'aigua. 

La  visita la farem pujant tots junts a un trenet turístic, la capacitat màxima del trenet és de 
54 places. 

Molt a prop d'aquest espai hi ha l'àrea de pícnic i wc. 
 

EL MENJAR L'HA DE PORTAR CADA FAMÍLIA DE CASA. 
 

PREUS SOCIS: papàs 5 € i Nens incloent menors de 3 anys: 5 €.( Els avis només es po-
dran beneficiar del preu soci , si els pares no poden acompanyar al nen). 
 

PREUS NO SOCIS: papàs i avis 10 € i nens 10 €. 
 

Aquest import es destinarà per cobrir despeses d'autocar i assegurança. 
Places limitades 54. S’ adjudicaran per ordre d’arribada.  Una vegada completades les 54 places 
s’agafarà llista d’espera, si omplim una llista d’espera de 54 places més  l’AMPA contractarà un 
altre autocar i trenet turístic. 
 
El pagament es farà en horari AMPA DATA LIMIT D’INSCRIPCIÓ DIVENDRES 17 DE MARÇ DE 2017 

 



 

Full d’inscripció “Sant Joan les Fonts, Moli Fondo” 
 

 

*NOM MARE:________________________________________DNI____________________MÒBIL:_________________________ 

*NOM PARE:________________________________________DNI____________________MÒBIL:_________________________ 

 

*ADREÇA: _________________________________________nº_________pis_____porta____C.P________________________ 

Localitat__________________________________________Provincia________________________________________________ 

 

*FILLS: 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

 

Requisits per poder assistir a la sortida. 

1. Entregar el formulari i fer el pagament en horari AMPA abans de dilluns 17 de març 2017. (La inscripció no es 

farà efectiva si no es realitza el pagament). 

2. Data límit d’inscripció dilluns 17 de març 2017 

3. Només podran assistir pares, fills i avis de l’escola. 

4. Hi haurà places limitades 54. S’adjudicaran per ordre d’arribada. Una vegada completades les 54 places s’agafarà 

llista d’espera, si omplim una llista d’espera de 54 places més l’AMPA contractarà un altre autocar i trenet turístic. 

Preus socis : Adults i nens inclou menors de 3 anys:  5€.  (Els avis només es podran beneficiar del preu soci , si 

els pares no poden acompanyar al nen). 

Preus NO socis: Preu adults i nens 10€ persona.      

EN CAS DE NO PODER ASSITIR NO ES RETORNARAN ELS DINERS 

 

 

  

AMPA Abat Oliba 

  C/ Sorral del Riu, s/n 08940-Cornellà de Llobregat 

Tel. 93 377 90 05e-mail: ampabatoliba@gmail.com 

web:https://sites.google.com/site/abatolibaampa 


